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MINUTA ÎNTÂLNIRII CU GRUPUL LOCAL URBACT
pentru proiectul “SMART IMPACT – Soluţii inovatoare pentru dezvoltare institutionala
durabila“
Suceava, 22 septembrie 2016
Proiectul “SMART IMPACT – Soluţii inovatoare pentru dezvoltare institutionala
durabila “cofinanţat de Uniunea Europeană - Programul de cooperare teritorială URBACT
III are ca scop final realizarea unui Plan Integrat de Actiune pentru o perioada de 10, care va avea
ca obiectiv general imbunatatirea eficientei, transparentei si transferabilitatii la nivelul colaborarii
intre institutiile publice, mediul de afaceri, cetateni si societate civila in vederea identificarii si
implementarii de proiecte de dezvoltare sustenabila a comunitatii locale.
Seminarul din 22 septembrie 2016 a fost prima întalnire cu Grupul Local Urbact Suceava
pentru proiectul “SMART IMPACT – Soluţii inovatoare pentru dezvoltare institutionala
durabila”. Întâlnirea a avut loc în Sala de Conferinte a Centrului pentru Sustinerea Traditiilor
Bucovinene, în intervalul 0930-1600
Domnul Dan Dura, coordonator GLU, din partea Municipiului Suceava, a deschis întâlnirea
cu o scurtă prezentare a proiectului “SMART IMPACT – Soluţii inovatoare pentru dezvoltare
institutionala durabila”, a activităţilor ce vor fi desfăşurate în cadrul acestuia, a obiectivelor şi
rezultatelor finale.
Municipiul Suceava implementează împreună cu Consiliul Local al oraşului
Manchester - Marea Britanie – partener lider, Eindhoven – Olanda , Stockholm – Suedia ,
Miskolc – Ungaria , Smolyan – Bulgaria , Dublin –Irlanda , Porto – Portugalia si Guadalajara
– Spania proiectul “ SMART IMPACT – Soluţii inovatoare pentru dezvoltare institutionala
durabila.
Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare
Regională în cadrul Programului de cooperare interregională pentru reţeaua de dezvoltare urbană
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URBACT III, Prioritatea 1.1 Oraşe motoare de creştere şi creare de locuri de muncă – Schimb de
experienţă şi învăţare.
Proiectul reprezinta o continuarea a proiectelor “EVUE- Mijloace de transport electrice în
zonele urbane din Europa” si “ Piete urbane sustenabile“ cofinanţate din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul URBACT II si implementate de Municipiul Suceava in
perioada 2011- 2015 , precum si a proiectului GROW SMARTER , aflat in faza de implementare in
cadrul Programului HORIZON 2020.
Prin acest nou proiect, Municipiul Suceava va primi asistenţă tehnică nerambursabila
pentru realizarea unui Plan Integrat de Actiune pentru o perioada de 10 ani care sa includa
aplicarea unor masuri pentru :
Imbunatatirea eficientei si transparentei activitatii derulate de angajatii
Primariei Municipiului Suceava;
Crearea unor modalitati (platforme) de comunicare reala cu cetatenii si
societatea civila in vederea implicarii acestora in procesul de consultare publica, monitorizare
si evaluare a proiectelor implementate de administratia publica locala;
Imbunatatirea colaborarii intre mediul de afaceri si administratia publica
locala in vederea implementarii in parteneriat a unor proiecte de dezvoltare a comunitatii
locale;
Dezvoltarea unor studii de caz - pilot pentru cartiere din municipiul Suceava
in care urmeaza a fi implementate proiecte care privesc in primul rand dezvoltarea
sustenabila si imbunatatirea conditiilor de viata pentru comunitatea locala;
Transferul de bune practici in domeniul administratiei publice intre partenerii
proiectului si in mod special posibilitatile de aplicare a acestor exemple de bune practici la
nivelul Municipiului Suceava;
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Identificarea de idei de proiecte care privesc dezvoltarea locala sustenabila si a
surselor de finantare pentru implementarea acestor proiecte;
În cadrul acestui proiect vor fi derulate următoarele activităti :
promovarea schimbului de experienţă şi bună practică între factorii decizionali, executivi,
institutii, mediu de afaceri si societate civila in domeniul “managementului urban comun“;
Municipiul Suceava va beneficia astfel de transferul de bune practici din partea oraşelor
partenere şi de experienţa dobândită de aceştia pe parcurs, prin participarea la seminarii,
şedinţe de clustere, vizite de studiu;
activităţi de instruire, de schimb de experienţă şi bune practici cu oraşele partenere din
proiect (seminarii organizate cu experţii nominalizaţi de parteneriatul proiectului şi
contractaţi local), de consultări în vederea adoptării de decizii în cadrul Grupului Local
Urbact Suceava;
diseminarea concluziilor rezultate în urma schimbului de experienţă şi asigurarea
transferului de cunoştinţe;
În cadrul întălnirii au fost prezente un număr de 35 de persoane. Scopul acestui seminar a
fost colectarea de informații pentru realizarea analizei Swot a Municipiului Suceava în contextul
proiectului “Smart Impact”. Participanții au completat individual câtre o fișă cu puntele tari,
punctele slabe, oportunitățile și amenințările, apoi au fost împărțiți în două grupe de lucru pentru
validarea și apoi centralizarea informațiilor.
Au fost derulate discuții pe temele incluse în obiectivele proiectului, în special referitoare la:
comunicarea între factorii locali implicați în vederea eficientizării activității instituțiilor publice,
implicarea societății civile și a mediului de afaceri, îmbunătățirea colaborării între toți factorii
implicați în dezvoltarea comunității locale.
A fost explicat și dezvoltat în detaliu conceptul de “Smart City” și implicațiile acestui
concept în activitatea fiecărei instituții, asociații sau firme private.
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Deasemenea s-a discutat despre programul de lucru viitor în cadrul proiectului, în special
despre modalitățile de identificare a unor soluții/activități care să răspundă provocărilor,
oportunităților și problemelor existente la nivel local în domeniul colaborării instituționale și
publice pentru dezvoltarea comunității locale.
Au fost prezentate pe scurt activitățile realizate de toți membrii parteneriatului internațional
al proiectului și au fost prezentate concluziile și studiile de caz identificate ca urmare a participării
membrilor GLU la Universitatea de Vară Urbact din Rotterdam, organizată de Secretariatul Urbact.
Au fost distribuite materiale de diseminare (pliante) iar fiecare dintre participanți a primit un
exemplar din broșura “Set de instrumente pentru Grupurile Locale de Sprijin Urbact”, editat de
secretariatul Urbact, în vederea cunoașterii mai amănunțite a procedurilor de lucru, obiectivelor,
metodologiei și rezultatelor necesare pentru realizarea Planului Integrat de Acțiune.
În final Dl. Dan Dura a făcut o scurtă prezentare și s-au purtat discuții referitoare la
modalitățile de implementare în Municipiul Suceava a masurilor care privesc: imbunatatirea
eficientei, transparentei si transferabilitatii la nivelul colaborarii intre institutiile publice, mediul de
afaceri, cetateni si societate civila in vederea identificarii si implementarii de proiecte de dezvoltare
sustenabila a comunitatii locale.
Activităţile în cadrul acestui seminar s-au desfăşurat cu sprijinul echipei desemnate de
proiect din partea Municipiului Suceava pentru coordonarea consultărilor Grupului de Lucru Local.

Întocmit,
S.C. EVA-CON 2005 S.R.L.
Eremiciuc Florin
…………………
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